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บทคัดยอ 
การประเมินผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน มวีัตถุประสงค 1) เพื่อประเมนิผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพดู การอาน 

การเขียน  หลักไวยากรณและคําศัพท  2) เพื่อประเมินผลการเรียนรูในหัวขอการเรียนที่เฉพาะ กระบวนการวิจัยและ

ทักษะทางดานสังคม  กลุมตัวอยางไดแกนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่เรียน

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน จํานวน 32 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชการวจิัยไดแก แบบประเมินกอน

และหลังการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการฟง แบบประเมินทักษะการพูด แบบประเมินทักษะ

การอาน แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แบบประเมินหลักไวยากรณ แบบประเมินคําศัพท และแบบ

ประเมินตนเองในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

SPSS for Windows หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา T-test สรุปผลการวิจัยการประเมินการเรียนรู

โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวาหลังการเรียน นิสิต

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นิสิตมีการ

พัฒนาในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน หลักไวยากรณ คําศัพทภาษาอังกฤษ ผลการเรียนรูในหัวขอการ

เรียนที่เฉพาะ กระบวนการวิจยัและทักษะทางดานสังคมสูงขึ้น 

 
คําสําคัญ : การประเมินการเรียนรู  โครงงานภาษาอังกฤษ 

 

ABSTRACT  
Assessing students learning in the English project - based class for the first year students at 

Kasetsart University Kamphaengsaen Campus.  The researcher purposes to find whether the students 

1) improve their listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill, grammar, and vocabulary  2) 

gain deep learning of specific topic(s) being learned, ffollow, their research process, and social skills. 

The study sample consisted of 32 first year students at Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. 

The researcher used purposive sampling.  The instruments used in this research were pre test and post 

test, listening test, speaking test, reading test, writing test, grammar test, vocabulary test and self-
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assessment.  Data analysis and statistics used were Means, Standard Deviation and T-test.  The 

research results showed that the post-test and pre-test were significantly different at 0.05 level.  The 

students improved their listening skill, speaking skill, reading skill, writing skill, grammar, and 

vocabulary.  The deep learning of specific topic(s) being learning, their research process and social 

skills were increased. 

 
Keywords : Assessing student learning, English project-based  
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คํานํา 
ในปจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเปนที่แพรหลายแกครู-อาจารยที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับ

ที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ให

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา 3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรูดาน

ตางๆไดอยางสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 5) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนใหสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให

ผูเรียน  เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอน

และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  6) จัดการเรียนรูให

เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ

รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะ

พัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวขางตนและจาก

ประสบการณของผูเขียน โครงงานภาษาอังกฤษทําใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรูไดดวย

ตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผูสอนสามารถบูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษใหเขากับสาระการ

เรียนรูอื่นๆได  ครู-อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจะตองรูจักยั่วยุใหผูเรียนคิดและอยากทําโครงงาน  ผูเรียนจะเกิด

ทักษะทางภาษา  ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห  การคนควาดวยตนเองและเกิดการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษ

อยางเต็มตามศักยภาพ 

   จากประสบการสอนภาษาอังกฤษของผูวิจัยเปนระยะเวลานาน มากกวา 10 กวาป พบวา นิสิตมีทักษะ

ทางดานการฟง การพูด การอาน การเขียน หลักไวยากรณ และคําศัพทภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา  นอกจากนี้นิสิตยงั
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ขาดทักษะทางดานการเรียนรูในหัวขอที่เฉพาะ ขาดทักษะกระบวนการวิจัย และทักษะทางดานสังคม  จากงานวิจัย

ของ จุไรรัตน สุดรุง(2547:167) ไดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบเนนกระบวนการทําโครงงานเพื่อเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา การทําโครงงานภาษาอังกฤษผูเรียนจะไดพัฒนา

ทักษะในดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ไดฝกหลักการใชไวยากรณและคําศัพท

ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผูเรียนยังเกิดทักษะทางดานสังคมอีกดวย  จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ

ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
จากงานวิจัยเรือ่ง การประเมนิผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ผูวิจัยมวีัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 1) เพื่อประเมนิผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน  หลัก

ไวยากรณและคําศัพทภาษาองักฤษ 

2)  เพื่อประเมนิผลการเรียนรูในหัวขอการเรียนที่เฉพาะ กระบวนการวจิัยและทักษะทางดานสังคม   

กลุมตัวอยางไดแกนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่เรียนภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน จํานวน 32 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใชการวิจัยไดแก แบบประเมินกอนและหลังการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษจาํนวน 100 ขอ 

แบบประเมินทักษะการฟง แบบประเมินทักษะการพูด แบบประเมินทักษะการอาน แบบประเมินทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ แบบประเมนิหลักไวยากรณ แบบประเมินคําศัพท และแบบประเมินตนเองในการทําโครงงาน

ภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล SPSS for Windows หาคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา T-test 
     

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการทดลองเรื่องการประเมนิผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีดังนี้ 

1. การทดลองประเมินผลผูเรียนกอนและหลังการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 100 ขอ พบวา กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

2. การประเมินทักษะการฟง ผูวิจัยปรับและประยุกตแบบประเมินจาก ESL Placement Test “Listening 

Proficiency” มีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ หลังการทดลองพบวาผูเรียนมีทักษะการฟงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

3. การประเมินทักษะการพูด ใชเกณฑจาก Oral Language Assessment โดยแบงการพูดเปน 5 

องคประกอบคือ ความเขาใจ (Comprehension)  ความคลองแคลว (Fluency)  คําศัพท (Vocabulary)  การออก

เสียง (Pronunciation)  และไวยากรณ (Grammar)  หลังการทดลองพบวาผูเรียนมีทักษะการพูดสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4. การประเมินผลการอาน ใชเกณฑการประเมนิที่ปรับมาจาก Reading Response Rubric หลังการ

ทดลองพบวาผูเรียนมีทักษะการอานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. การประเมินทักษะการเขียน ใชเกณฑการประเมินที่ปรับมาจากการเขียนนําเสนอ โครงงานหลังการ

ทดลองพบวาผูเรียนมีทักษะการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6. การประเมินทักษะทางดานการการเรียนรูในหัวขอการเรียนที่เฉพาะ   กระบวนการวิจัยและทักษะ

ทางดานสังคม  ใชการประเมินจากแบบประเมินตนเองของนิสิต( self-assessment) ผลงานโครงงาน การนําเสนอ

โครงงานพบวา หลังจากทดลองนิสิตมีทักษะทางดานการการเรียนรูในหัวขอการเรียนที่เฉพาะ กระบวนการวิจัยและ

ทักษะทางดานสังคมสูงขึ้น 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การประเมินผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสนสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

1. จากการประเมนิผลการเรียนรูโครงงานภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพดู การอาน การเขียน  หลัก

ไวยากรณและคําศัพทภาษาองักฤษ หลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ จุไรรัตน สุดรุง(2547:182) พบวา หลงัการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนมี

การพัฒนาทักษะทางดานภาษาในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  นอกจากนี้ Catrina(2000) ยังพบวา 

นักศึกษาชั้นปที่1 ที่ทําโครงงานมีทักษะการสื่อสารในดานการฟง การพูด การอานและการเขียนมากขึ้น 

2. จากการประเมนิผลการเรียนรูในหัวขอการเรียนที่เฉพาะ กระบวนการวิจัยและทักษะทางดานสังคม  

พบวานิสิตมีการเรียนเรียนรูในหัวขอที่เฉพาะ กระบวนการวิจัยและทักษะทางดานสังคมเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Lawrence(1997:9) กลาววา การเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของผูเรียนในฐานะที่เปนปจจัย

กระตุน ซึ่งวิธีการดังกลาวนอกจากเปนการเนนความสัมพันธระหวางบคุคลแลว ยังเนนถึงการมีสวนรวมและ

พัฒนาการของแตละคนดวย ยิ่งผูเรียนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากเทาไรก็จะเห็นประโยชนและ

ความกาวหนาของตนเองมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้ขอจํากัดของเวลาและเนื้อหาของนิสิตที่ตองเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

ทําใหนิสิตตองเตรียมโครงงานภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งควรเพิ่มเวลาในการเตรียมโครงงานภาษาอังกฤษ

มากกวานี้ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพฒันาการประเมินผลการเรียนรูโครงงานของนิสิตชั้นปที่ 1 ในรายวิชาอื่นเชน 

คอมพิวเตอร วทิยาศาสตร 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อการอบรมครูภาษาอังกฤษในการประเมินโครงงานภาษาอังกฤษในระดบัมัธยมศึกษา

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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